MR NOTULEN
8 september 2016

Aanwezig
Gast
Notulen
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:
:

Arthur, Jeanette, Madeleine, Monique en Nynke
Inger
Arthur
20.00 - 22.00 uur
Emmaschool

AGENDA
1.

Opening
Arthur opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststelling notulen
 De notulen worden vastgesteld
 Naar aanleiding van: het probleem van het niet kunnen gebruiken van de gymzaal
(niet functionerende lift voor leerlingen met een beperking en het niet beschikbaar
zijn van de gymsleutel) is opgelost. Inger geeft aan dat het niet beschikbaar zijn van
de bus afgelopen jaar 2 maal is voorgekomen.

3. Acties





Actie 1: afgerond
Communicatieplan wordt in fasen ingevoerd, 2 delen zijn geïmplementeerd:
Ouder / school gesprekken
Proces voor kritische communicatie



Inger presenteert de onderwijsprestaties aan de hand van de CITO toetsen die in alle
klassen afgenomen worden. Analyse wijst uit dat spelling, begrijpend lezen, en
rekenen en wiskunde heel hoog scoren. Technisch lezen en spelling laten in groep 3
een dip zien die in de jaren daarna weer volledig omgebogen wordt. Hier komt extra
aandacht voor, evenals de voorbereidingen voor de eind-cito in groep 8.
In maart wordt dit onderwerp weer geagendeerd (actie secretaris)

4. CITO scores



5. Tevredenheidsmeting (Kinderen)
 Schoolbreed is er een enquete gehouden bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Door
technische problemen hebben niet alle ouders hun mening kunnen geven. Vanavond
worden de resultaten van de leerlingen gepresenteerd. De hoofdconclusies zijn:
 De leerlingen hebben het zeer naar hun zin in de groep en zijn heel tevreden over
school en leren
 De leerlingen zien de grootste verbetermogelijkheid bij de instructie, de wijze waarop
de stof wordt aangeboden en het duiden van de noodzaak tot leren.
 Volgende keer wordt ook het perspectief van de leerkrachten en ouders
gepresenteerd (actie Inger)

6. Opmaat


Er is teleurgesteld gereageerd op uitspraak Raad van State omdat die weer tot
vertraging leidt. De MR geeft het advies aan de School/Stichting om intensief mee te
kijken met activiteiten van de gemeente. Tevens wordt geconstateerd dat de
Godelindeschool, die zelf bouwheer is, Emmaschool al bijna ingehaald heeft. De
agehele zorg over voortgang traject blijft en de MR vraagt of de ouders een grotere
rol kan spelen. Inger geeft aan dat te waarderen, en het aanbod in haar achterhoofd
te houden.

7. Rondvraag: geen punten

Daar er geen overige vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering.

